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القسم األول :مقدمة
1

تعريفات

المصطلح

التعريف

الجهة الحكومية

الهيئة العامة لألوقاف

المتنافس

مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.

المنافسة

تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية.

النظام

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

المفردات والجمع

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا ً أيضا إذا تطلب سياق
النص ذلك.

2

تعريف عن المنافسة

خدمات مدارة للمركز الرئيسي والفروع حسب نطاق العمل.
3

المواعيد المتعلقة بالمنافسة

يتم اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه .وفي حال تعطل البوابة ألسباب تقنية لمدة ال تزيد على ثالثة أيام متصلة
فيتم تمديد مدة تنفيذ اإلجراءات لمدة تماثل مدة تعطل البوابة وذلك على النحو المبين تفصيالً بالبند ثالثا ً من المادة الثامنة من الالئحة
التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية .وإن استمر العطل التقني لمدة تزيد على ثالثة أيام متصلة تعين تنفيذه بشكل ورقي،
على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.
المرحلة

تاريخ االستحقاق

خطاب تأكيد المشاركة

2020/11/11

إرسال األسئلة واالستفسارات

2020/11/13

تقديم العروض

 2020/11/23الساعة  10صباحا

فتح العروض

2020/11/23

الترسية

2021/02/23

بدء األعمال

بعد توقيع العقد

4

أهلية مقدمي العروض

ال يجوز المشاركة في المنافسة لألشخاص المشار إليهم فيما يلي:
.1

موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ -األعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
ب -شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية ،سواء منهم مباشرة أو من خالل دور النشر أو غيرها.
ج -تكليفهم بأعمال فنية.
د -الدخول في المزايدات العلنية ،إذا كانت األشياء المرغوب في شرائها الستعمالهم الخاص.
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.2

من تقضي األنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة
بذلك نظاماً ،وذلك حتى تنتهي مدة المنع.

.3

المفلسون أو المتعثرون وفقا ً ألحكام نظام اإلفالس ،أو من ثبت إعسارهم ،أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.

.4

الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.

.5

من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاما ً.

.6

ناقصو األهلية.

السجالت والتراخيص النظامية

يجب أن تتوفر لدى المتنافسين ومتعاقديهم من الباطن الوثائق التالية وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-

السجل التجاري ،أو التراخيص النظامية في مجال األعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاما ً بالقيد في السجل
التجاري.
ً
ً
شهادة سداد الزكاة أو الضريبة ،أو كليهما متى كان المتنافس ملزما نظاما بسداد الزكاة والضريبة.
شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
شهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية ،متى كان المتنافس ملزما ً نظاما ً باالنتساب إلى الغرفة.
شهادة تصنيف في مجال األعمال المتقدم لها ،إذا كانت تلك األعمال مما يشترط لها التصنيف.

و -شهادة االنتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين ،إذا كانت األعمال المتقدم لها متعلقة باإلنشاءات والمقاوالت.
ز -شهادة االنتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين ،إذا كانت األعمال المتقدم لها أعماالً هندسية.
ح -ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ،إذا كانت المنشأة من تلك الفئة ،وذلك حسب ما تقرره الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط -شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي -أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المنافسة.
ك -شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة أذا كانت الشركة من المؤسسات
أو الجمعيات األهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح.
6

ممثل الجهة الحكومية

يتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور أدناه في حال تعذر استخدام البوابة اإللكترونية.
معلومات اتصال ممثل الجهة الحكومية
االسم

علياء الوزان

الوظيفة

أخصائية مشتريات و عقود

الهاتف

0118132249

الفاكس

a.alwazzan@awqaf.gov.sa

البريد اإللكتروني

7

طريقة التسليم

يتم تسليم المشروع على النحو التالي:
 -1يسلم عرض واحد.
 -2يسلم العرض مشفر برقم سري مع تزويدنا بأسم و رقم الشخص الذي لدية الرقم السري للتواصل معه وقت فتح العرض.
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 -3تسلم جميع العروض مشفرة على ايميل لجنة فتح العروض bidopeningcommittee@awqaf.gov.sa

8

نظام المنافسة

تخضع هذه المنافسة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )128/وتاريخ 1440/11/13هـ،
والئحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم ( )1242وتاريخ 1441/3/21هـ ،والئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية ،والئحة تنظيم تعارض المصالح ،والئحة سلوكيات وأخالقيات القائمين على
تطبيق النظام.
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القسم الثاني :األحكام العامة
9

المساواة والشفافية

على الجهة الحكومية اطالع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العالقة بنطاق العمل في المنافسة بما يمكنهم من تقييم األعمال قبل
الحصول على وثائق المنافسة ،وتقديم اإليضاحات والبيانات الالزمة عن األعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض
بوق ٍ
ت كافٍ وتلتزم الجهة الحكومية عدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق .كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات
تطرأ على المنافسة عبر البوابة اإللكترونية أو إذا تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي أو البريد اإللكتروني على النحو المبين بأحكام
النظام والالئحة التنفيذية.
 10تعارض المصالح
يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعة له ومقاولوه من الباطن ،وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين
األعمال والمشتريات المضمنة في نطاق هذه المنافسة ،بإبالغ الجهة الحكومية واإلفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو
أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطا ً بأنشطة الجهة الحكومية ،وذلك وفقا ً لالئحة تنظيم تعارض
المصالح.
 11السلوكيات واألخالقيات
يحظر على المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعة له ومقاوليه من الباطن ،وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين
األعمال والخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة ،مخالفة األحكام الواردة في الئحة تنظيم سلوكيات وأخالقيات القائمين على تطبيق
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبقواعد السلوك المهني وقواعد أخالقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليها األنظمة
المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات عالقة وفي كل األحوال يلتزم بعدم الحصول أو
محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سوا ًء مادية أو معنوية للحصول على معاملة
تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي عقد ينتج عنها.
 12السرية وإفشاء المعلومات
يلتزم المتنافسون بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سوا ًء كانت تحريرية أو شفهية أو استغاللها
أو اإلفصاح عنها .ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعامالت أو شؤون تخص الجهة
الحكومية ،كما ال يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل اإلعالم إال بعد أخذ موافقة كتابية
من الجهة الحكومية مسبقاً.
 13ملكية وثائق المنافسة
أوال :تعود ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة الحكومية ويجب على المتنافسين إتالف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب
الجهة الحكومية ذلك.
ثانيا :حقوق الطبع والنشر ألي وثائق ومواد مقدمة من الجهة الحكومية ضمن هذه المنافسة مملوكة للجهة ،وعلى ذلك ال يجوز نسخ
هذه الوثائق والمواد ،كليًا أو جزئيًا ،أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها ألي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة
كتابية مسبقة من الجهة الحكومية .وتجب إعادة جميع الوثائق التي قدمتها الجهة الحكومية فيما يتعلق بطلب تقديم العروض عند الطلب،
دون االحتفاظ بأي نسخ من قبل مقدم العرض أو أي شخص آخر.
 14حقوق الملكية الفكرية
تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز (أو العروض الفائزة) للجهة الحكومية ،ويحق لها استعمالها وفق ما تراه مناسبا ً لتحقيق
المصلحة العامة.
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 15المحتوى المحلي
يجب على المتنافسين االلتزام بالئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )245وتاريخ 1441/03/29ه.
 16أنظمة وأحكام االستيراد
يقر المتنافسون بأن أنظمة وأحكام االستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يتم تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات
من أو إلى المملكة.
 17االستبعاد من المنافسة
يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة ( )%25خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية
واألسعار السائدة في السوق وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة األسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض
وعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابيا ً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضها.
 18إلغاء المنافسة وأثره
أوالا :للجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحاالت األتية:
أ.

وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.

ب.

مخالفة إجراءات المنافسة ألحكام النظام والالئحة التنفيذية.

ج.

إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.

د.

ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة ( )3من المادة (الحادية والخمسين) من النظام.

ه.

إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر أو تتجاوز المبالغ
المعتمدة من خالل التفاوض.

و.

ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.

ثانيا ا :تعاد قيمة وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة ،في الحاالت التالية:
أ.

وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.

ب.

مخالفة إجراءات المنافسة ألحكام النظام أو الالئحة التنفيذية.

ج.

إذا اقتضت المصلحة العامة الغاء المنافسة.

د.

ارتكاب أي من المخالفات ،الواردة في الفقرة ( )3من المادة (الحادية والخمسين) من النظام ،وذلك لمن ال عالقة له بتلك
المخالفات المتنافسين.

ه.

ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.

وال تعاد قيمة وثائق المنافسة إذا كان اإللغاء بعد فتح المظاريف إال لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
وفي حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية ،وأبدى المشتري عدم رغبته في االستمرار في المنافسة تعاد له قيمة وثائق المنافسة.
 19التفاوض مع أصحاب العروض
أوالا :يحق للجهة التفاوض في حال ارتفاع أسعار العروض عن األسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر مع مراعاة ما يلي:
أ.
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ب.

تتم الكتابة لصاحب العرض الفائز ،بطلب تخفيض عرضه للسعر المحدد .وفي حال رفضه فإنه يتم االنتقال للعرض الذي
يليه في الترتيب وهكذا.

ج.

تتم الترسية على صاحب العرض الذي يصل بسعره إلى المبلغ المحدد أو المطلوب.

د.

إذا لم يتم الوصول إلى السعر المحدد من قبل لجنة فحص العروض ،يكون إلغاء المنافسة بتوصية من لجنة فحص العروض
إلى صاحب الصالحية باإللغاء؛ والذي يتوجب عليه في تلك الحالة إلغاءها.

ثانيا ا :يحق للجهة التفاوض في حال ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة باتباع المرحلتين التاليين:
أ.

يتم التفاوض بتخفيض األسعار وفقا ً لما ورد في أوالً من هذه الفقرة.

ب.

في حال عدم قبول المتنافسين تخفيض أسعارهم يتم إلغاء أو تخفيض بعض البنود ،بشرط أال يؤثر ذلك على مراكز
المتنافسين ،وعلى االنتفاع من المشروع ،وفي حال عدم الوصول للسعر المناسب ،تلغى المنافسة.

 20التضامن
يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط اآلتية:
أ.

أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين المتنافسين ومصدقة من الغرفة التجارية ومن الجهات
المخولة بالتوثيق.

ب.

أن يحدد في االتفاقية قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية الستكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد والمراسالت
والمخاطبات.

ج.

أن يوضح في االتفاقية األعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.

د.

أن تنص اتفاقية التضامن على التزام ومس ؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة األعمال المطروحة في
المنافسة.

ه.

أن يختم العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.

و.

تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.

ز.

ال يجوز ألي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.

ح.

ال يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إال بموافقة الجهة الحكومية.

 21التعاقد من الباطن
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام ،يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أ.

أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن العتمادهم من قبل الجهة الحكومية.

ب.

يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم واسعارهم وفقا ً لمتطلبات وشروط
ومواصفات الكراسة والعقد المرفق.

ج.

ّأال يكون المتعاقد من الباطن من األشخاص المشار إليهم في الفقرة ( )5من هذه الكراسة ،وأن يكون مرخصا ً في األعمال
المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس ،أو أن يكون لديه مؤهالت كافية لتنفيذ األعمال ،ومصنفا ً في المجال وبالدرجة
المطلوبة إذا كانت األعمال مما يشترط لها التصنيف ،وأن يكون لديه المؤهالت والقدرات الكافية لتنفيذ تلك األعمال.

د.

أال تزيد نسبة األعمال المسندة إلى المتعاقد من الباطن على ( )% 30من قيمة العقد.

ه.

يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء األولوية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة اإللزامية -عند شراء ما
يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك باعتبار سعر المنتجات األجنبية أعلى بنسبة  ٪ 10من سعرها األساسي ومقارنتها بسعر
المنتج الوطني ،كما يلتزم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن .وفي حال عدم التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية
-أو مقاوليه من الباطن -ستوقع الجهة الحكومية غرامة مالية مقدارها  %30من قيمة المشتريات محل التقصير.
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و.

يكون المتعاقد الرئيس مسؤوالً أمام الجهة الحكومية عن األعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقا ً للشروط
والمواصفات.

ز.

ال يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ األعمال المتعاقد معه على تنفيذها.

ح.

يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس اقرارا ً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات
المتعاقد الرئيسي ،في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن األجزاء التي قاموا بتنفيذها.

ط.

يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال تزيد عن ( )%30من قيمة العقد وتقل عن ( )%50من قيمة العقد بشرط
الحصول على موافقة مسبقة من مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق والجهة الحكومية وأن يتم اسناد تلك األعمال إلى أكثر من متعاقد
من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.

 22التأهيل الالحق
أوالا :تقوم الجهة الحكومية بإجراء تأهيل الحق للمتنافس الفائز في الحاالت التي ال يتم فيها إجراء تأهيل مسبق.
ثانيا ا :مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام ،والمادة (السادسة عشرة) من الالئحة التنفيذية على الجهة الحكومية
إجراء تأهيل الحق للمتنافس الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله تأهيالً مسبقاً ،متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق
والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهالته.
ثالثا ا :عند عدم اجتياز المتنافس الفائز لمرحلة التأهيل الالحق فيتم االنتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا ،وتلغى المنافسة
إذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
رابعا ا :يجب على الجهة الحكومية في حال إجرائها تأهيل الحق للمتنافس الفائز أن تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في
مرحلة التأهيل المسبق.
خامسا ا :في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في األعمال والمشتريات
المشابهة شريطة أال يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
سادسا ا :معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم ( .)4عدم االلتزام بالتعاقد
ال يجوز تفسير طلب تقديم العروض واالشتراك في هذه المنافسة وتقديم العروض بأي شكل من األشكال على أنه التزام تعاقدي أو
قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة العروض.
 23الموافقة على الشروط
يعتبر المتنافس موافقا ً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المنافسة من خالل مشاركته في عملية تقديم العروض .ويستبعد العرض
المخالف لذلك إال في الحاالت التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.
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القسم الثالث :إعداد العروض
 24تأكيد المشاركة بالمنافسة
على المتنافسين الراغبين في المشاركة في هذه المنافسة إخطار الجهة الحكومية لتأكيد عدم وجود أي تعارض في المصالح ونيتهم
بتسليم العرض في المواعيد المحددة.
 25لغة العرض
يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من العرض بلغة أخرى ،أو تقديم الوثائق الداعمة للعرض
بإحدى اللغات األجنبية عند الحاجة مع تقديم ترجمة لتلك الوثائق .وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص األجنبي للعروض
فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.
 26العملة المعتمدة
تعتبر العملة السعودية (اللاير السعودي) العملة المعتمدة بكافة التعامالت المتعلقة بالمنافسة ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة
أخرى .ويتم الصرف طبقا ً لألنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
 27صالحية العروض
يجب أن تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة ( )90تسعين يو ًما من التاريخ المحدد لفتح العروض.
 28تكلفة إعداد العروض
يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة ،وال تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد
العروض ،والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعناية الواجبة ،والتكاليف المتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية
للجهة ،باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة الحكومية .كما يجب على المتنافسين تزويد الجهة الحكومية بأي
توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة ،دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
 29اإلخطارات والمراسالت
تعد البوابة اإللكترونية هي الوسيلة المعتمدة لكافة اإلخطارات والمراسالت المتعلقة بالمنافسة ،وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع
ممثل الجهة الحكومية المذكور في الفقرة  7من هذه الكراسة.
 30ضمان المعلومات
يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة ليتسنى له تقديم عرضا ً متوافقا ً مع
جميع الشروط والمواصفات المطلوبة مع األخذ باالعتبار جميع األحكام التعاقدية ،كما يجب على جميع المتنافسين اإللمام بجميع األنظمة
والقرارات ذات العالقة بنطاق عمل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد األسعار.
 31األسئلة واالستفسارات
يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة ،أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابة اإللكترونية خالل ( )10عشرة
أيام من تاريخ طرح المنافسة .وتلتزم الجهة الحكومية بالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق البوابة اإللكترونية خالل مدة ال
تتجاوز ( )7سبعة أيام من ذلك التاريخ ،وفي حال تعذر ذلك فعلى الجهة الحكومية الرد عن طريق
a.alwazzan@awqaf.gov.saوعلى الجهة الحكومية بجمع كافة االستفسارات المقدمة من المتنافسين واإلجابة عليها ومشاركتها
مع جميع المتنافسين عن طريق البوابة اإللكترونية .كما يمكن للجهة الحكومية تنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة االستفسارات المقدمة
واإلجابة عليها.
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 32حصول المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية وزيارة موقع األعمال
على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ األعمال والمشتريات أن يتحرى قبل تقديم عرضه ،عن طبيعة األعمال المتقدم لها ،والظروف
المصاحبة للتنفيذ ،ومعرفة بياناتها وتفصيالتها على وجه الدقة ،وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته ،وعليه بشكل
عام أن يسعى للحصول على كافة المعلومات الضرورية والالزمة لتنفيذ عطائه ،وأن يقوم بفحص موقع األعمال ومعاينته وكذلك
األماكن المحيطة به.
 33وثائق العرض الفني
يشمل العرض الفني المتطلبات التالية:
أ.

منهجية إنجاز األعمال.

ب .الجدول الزمني لتنفيذ األعمال.
ج .الخبرات السابقة.
د.

فريق العمل.

 34وثائق العرض المالي
يشمل العرض المالي المتطلبات التالية:
أ.

جدول الكميات شامال األسعار.

ب .جدول الدفعات.
ج .الضمان االبتدائي.
 35كتابة األسعار
أ.

يجب على المتنافس تقديم سعره وفقا ً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة ،وأال يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء
أي تحفظ عليها ،كما يجب أال يقوم بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها ،وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك.

ب .تدوين أسعار العرض اإلفرادية واإلجمالية في جداول الكميات رقما ً وكتابة بالعملة المحلية ،ما لم ينص على تقديمها بعملة
أخرى.
ج .ال يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس على قائمة األسعار ،ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب
العرض عليها رقما ً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
د .يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من ( )%10من قائمة
األسعار ،أو من القيمة اإلجمالية للعرض.
ه .ال يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير ّإال إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.
 36جدول الدفعات
يقدم المتنافس جدوالً للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها .ويجوز للجهة الحكومية
مراجعة جدول الدفعات وتعديله وفق ما تراه مناسبا ً.
 37الضرائب والرسوم
يجب أن تشمل جميع األسعار المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها من المصاريف ،وال تتحمل الجهة
الحكومية أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها في عرض األسعار.
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 38األحكام العامة للضمانات
يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة الشروط التالية:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة ،على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان تكون محددة في
خطاب الضمان المقدم من كل بنك بما يتساوى في قيمته اإلجمالية مع الضمان المطلوب كح ٍد أدنى.
إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية ،يجب على البنك المحلي االلتزام بشروط وقواعد الضمانات
البنكية المحددة في النظام والالئحة التنفيذية.
يكون الضمان واجبا ً ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية ،دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من
هيئة تحكيم.
يجب أن يكون الضمان غير مشروط ،وغير قابل لإللغاء ،وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب ،أو
الرسوم ،أو النفقات األخرى.
يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك آلخر ،على أال يفرج عن الضمان إال بعد الحصول على الضمان البديل.

 39الضمان االبتدائي
أوالا :على المتنافس تقديم الضمان االبتدائي بنسبة ( )%1واحد بالمائة من القيمة اإلجمالية للعرض مع مراعاة األحكام العامة للضمانات
أعاله ووفقا ً للشروط التالية:
أ.

ب.

ج.
د.
ه.

و.

ال يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي وللجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص ال
تتجاوز ( )%10من قيمة الضمان المطلوب ،وفي هذه الحالة ،على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم
الضمان الناقص -أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خالل مدة تحددها اللجنة ال تزيد عن (عشرة) أيام عملّ ،
وإال
عد منسحبا ً وال يعاد إليه الضمان االبتدائي.
يقدم أصل خطاب الضمان االبتدائي مع العرض ،على أن يكون الضمان االبتدائي ساري المفعول مدة ال تقل عن ()90
تسعين يوما ً من التاريخ المحدد لفتح العروض ،وفي حال كان الضمان الناقص المدة بما ال يتجاوز (ثالثين) يوماً ،تعين
على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص -أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان
خالل مدة تحددها لجنة فحص العروض ،وإال يعد منسحبا ً وال يعاد إليه الضمان االبتدائي ،وال يعد اليوم واليومين نقصا ً في
مدة الضمان.
تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان االبتدائي لمن رست عليه األعمال متى كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان
النهائي.
ترد الضمانات االبتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية ،وكذلك في حال إلغاء
المنافسة ،أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في االستمرار في االرتباط بعرضه
وفقا ً ألحكام النظام والالئحة التنفيذية.
وبخالف ما ورد أعاله وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان االبتدائي ،ترد الضمانات االبتدائية ألصحابها ويجوز
للجهة الحكومية بنا ًء على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض اإلفراج عن ضماناتهم االبتدائية قبل البت في الترسية،
إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف األسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة ،أو مخالفة للشروط والمواصفات ،بما يحول
دون الترسية على أي منها.
في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين ،يقدم الضمان االبتدائي في ملف العرض المالي.

ثانياا :ويستثنى من تقديم الضمان االبتدائي وفقا ً للحاالت التالية:
أ .الشراء المباشر.
ب .المسابقة.
ج .تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها ،بشرط أن تنفذ األعمال وتؤمن المشتريات بنفسها.
د .التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح ،بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
ه .التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
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 40مصادرة الضمانات
أوال :على الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان االبتدائي ،العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض
الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصالحية في الترسية ،مع األخذ في االعتبار اآلثار
المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان .ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة
تتطلب ذلك.
ثانيا :ال يجوز مصادرة الضمان ّإال لألسباب التي تم تقديم الضمان ألجلها ،ويكون طلب المصادرة مقتصرا ً على الضمان الخاص
بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ،وال يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات األخرى سواء كانت لدى جهة واحدة أو
عدة جهات.
ثالثا :عند مصادرة الضمان االبتدائي في المنافسات المجزأة ،تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة األعمال
التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
رابعا :إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان ،فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة "مصادرة
الضمان" بشكل صريح ،وعلى البنك االستجابة لطلب المصادرة فوراً.
 41العروض البديلة
غير مقبولة.
 42متطلبات تنسيق العروض
أ.

حجم الخط 14

ب .نوع الملفات اإللكترونية (.)Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint
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القسم الرابع :تقديم العروض
 43آلية تقديم العروض
يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد من خالل البوابة اإللكترونية .وفي حال تعطل البوابة اإللكترونية لمدة تزيد على ثالثة
أيام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل الجهة الحكومية في الوقت والمكان المحددين ويتم تقديم العروض على النحو اآلتي:
أ.

يقدم العرض إلكترونيا ً بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة عبر البوابة في ملف مشفر ،أو ملفين مشفرين إذا تطلب
األمر تقديم عرضين فني ومالي (تقدم المناقصة بملف واحد) .ويجوز للمتنافس تقديم عرضه مكتوبا ً على أوراقه الخاصة،
وتكون العبرة في حال االختالف بما وضعته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في نماذجها المختومة.

ب.

يقدم العرض بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي( .مرفق نموذج رقم ())1

ج.

يقدم العرض -وكافة مرفقاته التي تتطلب ذلك -مختوما ً بختم مقدمه.

د.

تقدم مع العرض الوثائق المذكورة في الفقرة 37و  38من هذه الكراسة.

ه.

في حال تعذر تقديم العروض من خالل البوابة اإللكترونية ألسباب فنية ،يتم تقديمها في مظاريف مختومة بواسطة البريد
الرسمي ،أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد الستقبال العروض ،مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم،
وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقيا ً على البوابة لحفظها في سجالتها ،وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح
العروض

و.

تعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة ،وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها ،فإذا تعذر إعالنها
في البوابة ،تعلن في الموقع اإللكتروني الجهة الحكومية.

 44التسليم المتأخر
ال يعتد بأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.
 45تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها
محضرا توضح فيه أسباب ومبررات
أوالا :إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خالل مدة سريان العروض ،تعد
ً
التأخير في البت بالترسية ،وتشعر أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة ال تزيد عن (تسعين) يوم أخرى.
ثانياا :على من يوافق من أصححححححاب العروض على التمديد ،أن يمدد ضحححححماناته وأن يبلغ الجهة الحكومية بذلك خالل (أسحححححبوعين) من
تاريخ اإلشححححعار بطلب التمديد .ومن لم يتقدم خالل هذه المدة ،عد غير موافق على تمديد عرضححححه ،ويعاد له ضححححمانه االبتدائي في هذه
الحالة.
ثالثاا :إذا مضححت المدد المشححار إليها في هذه المادة ،ال يجوز للجهة الحكومية تمديد سححريان العروض ّإال بعد موافقة وزارة المالية بنا ًء
على أسباب مبررة ،وإ ّال تلغ المنافسة.
 46االنسحاب
يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض ،وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه االبتدائي .أما
إذا قرر االنسحاب بعد الموعد المحدد لتسليم العروض ،فيصادر الضمان االبتدائي .وإذا كان المتنافس من المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
يتوجب عليه عند االنسحاب دفع غرامة مالية للجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان االبتدائي .وفي حال مرور ( )60ستين يوما ً من
تاريخ سحب عرضه دون أن يدفع الغرامة المالية المقررة ،يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة من تاريخ استحقاق
الغرامة.
 47فتح العروض
مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الرابعة واألربعين) من النظام ،تلتزم لجنة فتح العروض باآلتي:
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أوالا :أن تفتح العروض في الساعة واليوم المحددين لذلك ،ويجب أن يكون فتح العروض في موعد انتهاء مدة تلقي العروض ،وفي
العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين ،تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.
ثانيا ا :في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين ،تحال العروض الفنية بعد فتحها ،والعروض المالية قبل فتحها ،ومحضر اللجنة إلى
لجنة فحص العروض.
ثالثا ا :إذا لم تت مكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها ألسباب مبررة ،يؤجل موعد فتح العروض المدة الالزمة والضرورية ،ويحدد
له موعد آخر يبلغ به المتقدمون للمنافسة .وال يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.
رابعا ا :في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني واحد فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره اإلجمالي وما ورد عليه من
زيادة أو تخفيض في خطاب العرض األصلي وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة والضمان االبتدائي وقيمته ،وفي حال تقديم
العرض في ملفين الكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط.
خامسا ا :ال يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح األخطاء أو تالفي المالحظات
الواردة في عروضهم ،كما ال يجوز لها استالم أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة
فتح العروض.
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القسم الخامس :تقييم العروض
 48سرية تقييم العروض
تلتزم الجهة الحكومية بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بتقييم العروض المستلمة ،سوا ًء كان اإلفشاء
تحريريا ً أو شفهياً ،أو استغاللها أو اإلفصاح عنها إلى أي شخص ،ويسري ذلك على كل ما بحوزتها أو ما تكون قد اطلعت عليه في
العروض من أسرار وتعامالت أو شؤون تخص المتنافسين ،باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من الجهة الحكومية نشرها بموجب
األنظمة السارية.
 49معايير تقييم العروض
49.1مستوى تغطية العرض لنطاق العمل المطلوب ()% 50
49.2مناسبة الخطة الزمنية للبدء بالمشروع ()%20
49.3مستوى خبرة الشركة السابقة في مشاريع مشابهة ()%20
49.4مستوى كفاءة فريق العمل المقدم للمشروع ((10%
تتم الترسية على العرض ذو التكلفة /السعر األقل من العروض التي اجتازت التقييم الفني للجهة الحكومية.
 50تصحيح العروض
أوالا :على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات واألسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها -وإجراء
التصحيحات الحسابية الالزمة في العرض.
ثانيا ا :إذا وجد اختالف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين باألرقام ،يؤخذ بالسعر المبين كتابة .وإذا وجد اختالف بين سعر الوحدة
وسعر مجموعها ،فيؤخذ بسعر الوحدة.
ثالثا ا :إذا وجدت دالئل تؤكد عدم صحة السعر وفقا ً ألسلوب التصحيح الوارد في ثانيا ً من هذه الفقرة ،فيحق للجنة فحص العروض -بعد
التأكد من التوازن المالي ألسعار البنود ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض األخرى وسعر السوق واألسعار التقديرية-
األخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته ،ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.
رابعا ا :يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت األخطاء الحسابية في األسعار بعد تصحيحها وفقا ً ألحكام
هذه الفقرة أكثر من ( (%10من قائمة األسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادة ً أو نقصاً.
 51فحص العروض
تلتزم لجنة فحص العروض ،عند تحليل العروض بمعايير التأهيل ومعايير التقييم وشروط المنافسة ،مع األخذ بعين االعتبار ما يلي:
أوال :إذا لم يقدم صاحب العرض أيا ً من الشهادات المطلوبة والمنوه عنها تفصيالً في الفقرة ( )6من هذه الكراسة أو كانت الشهادات
المقدمة منتهية الصالحية ،فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على أال تزيد على (عشرة) أيام عمل الستكمال
تلك الشهادات فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة ويصادر الضمان االبتدائي.
ثانياا :إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة
على القيمة اإلجمالية للعرض .ويعتبر المتنافس موافقا ً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
ثالثاا :يعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضا ً بالنسبة إلى األصناف غير المسعرة ،ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة.
رابعاا :في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه ،أو يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك
بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة ،أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير
البنود المغفلة من المتنافسين.
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خامساا :إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط
سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة ،أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من
المتنافسين.
سادساا :إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي ،فتتم الترسية على أقل العروض سعرا ً فإذا تساوت في ذلك ،فتقوم الجهة الحكومية
بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية ،متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك ،وإذا لم ينص على التجزئة ،فتكون
األولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ،وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
سابعا ا :للجنة فحص العروض إ عادة تسعير البنود ،إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس وال تمثل السعر الحقيقي للبنود ،على
ّأال يؤثر ذلك في السعر اإلجمالي للعرض .فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير ،يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
 52اإلعالن عن نتائج المنافسة
أوالا :تعلن الجهة الحكومية عن العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتبلغ صاحبه بذلك ،ويتضمن اإلعالن المعلومات اآلتية بحد
أدنى:
أ.

صاحب العرض الفائز.

ب.

معلومات عن المنافسة.

ج.

القيمة اإلجمالية للعرض الفائز.

د.

مدة تنفيذ العقد ومكانه.

ثانيا ا :يبلغ المتنافسون اآلخرون بنتائج المنافسة ،وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.
ثالثا ا :تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مئة ألف) لاير ،وذلك خالل (ثالثين) يوما ً من التعاقد
بحد أقصى ،على أن تنشر معلومات كل عق ٍد على حدة ،وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:
أ.

اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.

ب.

مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.

ج.

تاريخ تسليم األعمال.

 53فترة التوقف
يجب على الجهة الحكومية االلتزام بفترة توقف بعد إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة ،وذلك وفقا ً للضوابط اآلتية:
أوالا :تلتزم الجهة الحكومية بفترة التوقف (خمسة) أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج المنافسة ،وتلتزم الجهة الحكومية باإلعالن عنها في
البوابة اإللكترونية.
ثانيا ا :في حال تعذر اإلعالن في البوابة أو موقع الجهة الحكومية ألسباب فنية ،يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد اإللكتروني.
ثالثا ا :مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثمانين) من النظام ،تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء
من إجراءاتها من خالل البوابة.
رابعا ا :ال يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
خامسا ا :ال يعد قرار الترسية نافذا ً حتى تنتهي فترة التوقف ،ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
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القسم السادس :متطلبات التعاقد
 54إخطار الترسية
تقوم الجهة الحكومية بإرسال خطاب الترسية للمتنافس  /المتنافسين الفائزين عن طريق البوابة اإللكترونية ،ويتضمن الخطاب نطاق
العمل ،والقيمة ،وتاريخ بداية العقد ،على أن قرار الترسية ال يرتب أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إال بعد توقيع العقد
من جميع األطراف.
 55الضمان النهائي
أوالا :يجب من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة ( )% 5من قيمة العقد ،وذلك خالل (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبالغه
بالترسية.
ثانياا :إذا كان صاحب العرض من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة يتوجب عليه دفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة
الضمان االبتدائي ،إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه .وفي حال مرور ( )60ستين يوما ً من تاريخ انتهاء مهلة
تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة ،يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.
ثالثاا :يجب على الجهة الحكومية االحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استالما ً نهائياً ،وفقا ً
ألحكام العقد وشروطه.
 56توقيع العقد
مع مراعاة الفقرة ( )2من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام ،ال يجوز البدء في تنفيذ األعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد ،وتحدد
الجهة الحكومية موعدا ً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي ،فإن تأخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول ،يتم إنذاره بذلك ،فإذا لم
يحضر لتوقيع العقد خالل ( )15خمسة عشر يوما ً من تاريخ إنذاره ،يلغى قرار الترسية وذلك دون إخالل بحق الجهة الحكومية في
الرجوع على صاحب العرض الفائز للتعويض عما لحق بها من ضرر.
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 نطاق العمل المفصل:القسم السابع
 نطاق عمل المشروع57

1. Project Scope of work
1.1. Service Desk and System Administration
Scope of work



Provides a single point of contact (SPOC) for end-user’s support.
Receive all calls, emails and tickets on incidents and requests L1.



Handles day-to-day users’ issues, end-user calls, and related service issues. Only escalates them to the
second-tier support when necessary.



Deployment, distribution of updates, Backup, patches and service packs based on approved Change
requests for DC servers.



First Level Support, maintain and manage first call resolution model of incidents quickly effectively, and
to make sure that all requests are followed up.



Second level support for break/fix, configuration issues, troubleshooting software installation including
in-house hardware repair and handle escalated issues from L1.



Communicate with vendors for Application support and Under warranty hardware support such as unit
and spare parts replacement.



Generate application reports upon management request.



Ensure all calls will be logged and have the measurement and tracking processes are followed.



Coordinate Incident Management activities and manage lifecycle.



Build and maintain knowledge base to improve user self-help and internal team to reduce the number
of calls.



Periodic reports and graphs (KPIs, Incidents, Service Desk Performance, backlogs etc.) and distribute
accordingly to appropriate management and groups.



ITIL-aligned Service Desk function



Accept call related for premises assets and route them to appropriate Premises Help Desk (e.g. problem
on telephones, fax, chairs, desk etc.) required to be able in communicate in both Arabic/English
languages.







Create/remove end users AD accounts.
Window Server installation and configuration as per requirement from application department.
Active directory creating new Group policy as per requirement from Management.
Coordinating with Different Vendors for Clusters and Server related issues.
Handles Azure active directory requirement for SSO.
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CA Certificate Authority and generating local certificate for local systems.
Managing Databases administration activity.
Quarterly Preventive maintenance

1.2.

End-User support

Scope of work


Provides service and support to all end users.



Deployment, distribution of updates, patches and service packs based on approved Change requests
for end user devices



End user Hardware includes Level one support for End-User Hardware.



Utilize existing Service Management System and update Service Desk on tickets assigned.



Maintain onsite engineers located at remote sites to provide support and respond to any issues that
may arise. Based on the expansion and projected for new sites.



Install and configure new End-User Hardware



Provide service in moving end user Hardware from one location to another in same building, Hardware
relocation and installation from site to site.



Mobile application first level support



Field engineers required to be able in communicate in both Arabic/English languages.

1.3. Assets Management Service
Scope of work


Updating Asset Database and provide related report monthly.



Manage and maintain Hardware as in BOQ Equipment Asset / Supplies inventory



Proactively run periodic inventory check on Hardware software license.



Facilitate Hardware shipping/distribution to the sites and maintain the record for shipment tracking
and delivery statues to the sites.

1.4. LAN Service:
Scope of work







Create new NW points, relocate current NW points (Materials Awqaf will provide).
Cable rearrangement inside cabinets
NW points management & support including its cables, wall mount, …. etc.
Patch panels maintenance and support.
UTP & Fiber cabling and SFP support and maintenance.
Add/install new devices such as (router, switches, etc.)
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1.5. Wireless Networks Service:
Scope of work




Add/install new Access points devices
Current Access points support
Test wireless coverage inside the premises.

2. BOQ:
2.1. Organization Hardware & Staff:
Data

Current

Access Points Cisco
Network points
Patch Panels
PC HP Eliteone
IMAC Apple
IP Phone cisco 8845
FUJITSU Image Scanner fi-7700S
Fujitsu fi- 7160
Ipad Pro 11
Laptops
Samsung (55"- 65" -75") TV

35
500
30
400
3
350
5
10
24
200
20

Samsung FLIP WM55H
Barco Clickshare CSE-200 wireless presentation
HP Color LaserJet Pro
Jabber Mobile
Fingerprint reader ZKT
Organization Size (Staffs)

10
5
30
150
30
450
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2.2. Data Center
#

#
Windows server 2016 and above.

Operating System

Virtualization

Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications.
Acropolis Hypervisor AHV
VMware Hypervisor Esxi
Nutanix HCI XC740xd-24 (6 Node)

Hardware

Nutanix HCI XC640-4

(3 Node)

Nutanix HCI NX-8235-G7 (6 Node)
Standalone servers for Management

Storage

NetApp E2800

Database

Windows SQL 2016
Office 365 for now then we will migrate it to
on- premises:
Exchange

Systems and Applications

SharePoint
One drive
Active directory 2016
DNS and DHCP 2016
IIS

Backup
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3. Service Window & Service Level Agreement (SLA)
End user support and Service Desk SLAs

3.1.

End user support Service window & Service Level Agreement (SLA)

Entity

Support Window

Support

Language Support

End user support
8/5
Onsite
English & Arabic
Emergency support
24/7
On-call
English & Arabic
*Eid & official holidays times to be covered as part of the service window.
* Apart from the Managed services Four dedicated onsite resource required at Awqaf HO.

SLAs

End user Support and Service Desk

Severity

Response Time

Resolution Time

P1 – Critical

15 Min

4 Hours

P2 – High

15 Min

6 hours

P3 – Medium

15 Min

8 Hours

P4 – Low

15 Min

12 Hours

P5 Service

2 Hour

3 Working days

 برنامج العمل58
.يلزم المتعاقد بتنفيذ نطاق العمل من بداية توقيع العقد
 مكان تنفيذ األعمال59

1.1. Geographical locations
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Location

Branch
statues

Riyadh HO

Active

Riyadh Branch

Active

Court of Personal Status in Riyadh Office

Active

Makkah

Active

Madinah

Active

Jeddah

Active

Dammam

Active

Al ihsa

Active

Buridah

Active

Taif
Jazan
Assir

In-Active
In-Active
In-Active

Al Baha

In-Active

Hail

In-Active

Al jouf

In-Active

Tabouk

In-Active

Arar

In-Active

Najran

In-Active

 جدول الكميات واألسعار60

S. No

Description

1

Total price to cover Managed
service for below 5 main
functional Area of Awqaf
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1. End User Support.
2. Service Desk (SD).
3. LAN Support.
4. Wireless network
support.
5. Assets Management.
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القسم الثامن :المواصفات
 64العمالة
أوالا :الشروط الخاصة بالعمالة
أ.

يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة الالزمة بنا ًء على المؤهالت المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول
مواصفات العمالة .وللجهة الحق في جميع األحوال أن تطلب – كتابة – من المتعاقد استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه،
وأن يستعين بشخص آخر بدالً منه خالل ( )15خمسة عشر يوما ً من تاريخ إبالغه.

ثانياا :جدول مواصفات العمالة
الرقم

مسمى الوظيفة

أقل مؤهل للقبول

الحد األدنى لسنوات الخبرة

1

مشرف (مهندس)

بكالوريوس علوم حاسب آلي

 15سنة خبرة في أعمال الحاسب
اآللي وتقنية المعلومات واالتصاالت

2

دعم فني (مهندس)

بكالوريوس هندسة اتصاالت

 10سنة خبرة في أعمال الحاسب
اآللي وتقنية المعلومات

3

دعم فني (مهندس)

بكالوريوس علوم حاسب الي

 10سنة خبرة في أعمال الحاسب
اآللي وتقنية المعلومات

4

دعم فني(مهندسة)

بكالوريوس علوم حاسب آلي

 1سنة خبرة في أعمال الحاسب اآللي
( سعودية )

 65كيفية تنفيذ األعمال والخدمات ( يكتفي بنطاق العمل )
ومن األمثلة على ذلك:
تطوير نظام التدريب لموظفين الجهة
تصميم وتطوير برنامج إلكتروني إلدارة عملية تدريب الموظفين في الجهة وعمل اختبارات الجودة والتكامل للتأكد من عدم وجود
أي عيوب في النظام الجديد والتأكد من التواءم مع األنظمة األخرى ،إن وجدت.
 66مواصفات الجودة ( االلتزام باتفاقية مستوى الخدمة المذكورة في نطاق العمل )
يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ النطاق المطلوب .ويجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب او قد
الموردة واألعمال المقدمة وبأي تغييرات أو تعديالت قد تؤثر على هذه الجودة
يتسبب في عدم االمتثال لمتطلبات الجودة في السلع ّ
الموردة.
السلع
تصنيع
في
المستعملة
كتغيير موقع تصنيع المواد ،أو تغيير المواد الخام ونسبها
ّ
 67مواصفات السالمة
يلتزم المتعاقد خالل جميع مراحل التنفيذ بجميع األنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السالمة والصحة والبيئة ،وأي أنظمة وقواعد
تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع ،ويضمن اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لالمتثال لهذه األنظمة والقواعد.
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رقم الصفحة
 28من 34

تاريخ اإلصدار2020/11/03:

رقم النسخة :األولى

رقم الكراسة1000000118:

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة لألوقاف
إدارة المشتريات والعقود
وثيقة طلب عروض مناقصة

القسم العاشر :الشروط الخاصة
يشترط على الشركات المتقدمة للمنافسة بأن يكون لديها فروع وانتشار جغرافي في جميع أنحاء المملكة.

)Mfshareef (Nov 2, 2020 15:24 GMT+3

مديرعام الخدمات املشتركة
)Al-Muzaini, Muhammad (Nov 3, 2020 15:58 GMT+3

محمد بن عبدالرحمن املزيني
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رقم الصفحة
 29من 34

تاريخ اإلصدار2020/11/03:

رقم النسخة :األولى

رقم الكراسة1000000118:

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة لألوقاف
إدارة المشتريات والعقود
وثيقة طلب عروض مناقصة

القسم الحادي عشر :الملحقات
1

ملحق ( :)1خطاب تقديم العروض

2

ملحق ( :)2نموذج األسئلة واالستفسارات

3

ملحق ( :)3نموذج العقد

4

ملحق ( :)4معايير التأهيل
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رقم الصفحة
 30من 34

تاريخ اإلصدار2020/11/03:

رقم النسخة :األولى

رقم الكراسة1000000118:

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة لألوقاف
إدارة المشتريات والعقود
وثيقة طلب عروض مناقصة

1ملحق ( :)1خطاب تقديم العروض

خطاب تأكيد مشاركة/خطاب اعتذار عن التقديم

المحترمين

السادة  /الهيئة العامة لألوقاف
إدارة المشتريات والعقود
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إشارة إلى المناقصة رقم...........................والخاصة بــ........................

وبعد االطالع على أوراق المناقصة نفيدكم بتأكيد مشاركتنا وسيتم تسليم المظاريف المطلوبة قبل آخر موعد لتسليم العروض (تأكيد المشاركة)
وبعد االطالع على أوراق المنافصة نقدم لكم اعتذارنا عن تقديم العروض وذلك لــ (ذكر األسباب)

التاريخ/ :

/

 14هـ الموافق

/

/

(االعتذار عن التقديم)

20م

االسم...................................................................................... :
التوقيع................................................................................... :
بصفته.................................................................................... :
المفوض للتوقيع على العطاءات بالنيابة عن ومن قبل .................................
العنوان................................................................................... :
.................................................................................
الخـتم

)Alya Alwazzan (Nov 2, 2020 14:16 GMT+3

رقم الصفحة
 31من 34

تاريخ اإلصدار2020/11/03:

رقم النسخة :األولى

رقم الكراسة1000000118:

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة لألوقاف
إدارة المشتريات والعقود
وثيقة طلب عروض مناقصة

2ملحق ( :)2نموذج األسئلة واالستفسارات
االستفسارات الخاصة بمناقصة ............................رقم........
اسم المتنافس..................................................تاريخ ارسال االستفسارات.......................................
رقم البند
بالوثيقة

)Alya Alwazzan (Nov 2, 2020 14:16 GMT+3

استفسارات المتنافس

رقم الصفحة
 32من 34

تاريخ اإلصدار2020/11/03:

رقم النسخة :األولى

رقم الكراسة1000000118:

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة لألوقاف
إدارة المشتريات والعقود
وثيقة طلب عروض مناقصة

3ملحق ( :)3نموذج العقد (مرفق)
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رقم الصفحة
 33من 34

تاريخ اإلصدار2020/11/03:

رقم النسخة :األولى

رقم الكراسة1000000118:

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة لألوقاف
إدارة المشتريات والعقود
وثيقة طلب عروض مناقصة

 4ملحق ( :)4معايير التأهيل

القدرات الفنية واإلدارية
الخبرات السابقة
عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل
عدد المشاريع المنفذة خالل الثالث سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
إجمالي قيمة المشاريع خالل الثالث سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
معدل نتائج تقييمات األداء في المشاريع السابقة مع الجهات الحكومية في مجال طلب التأهيل
االلتزامات التعاقدية القائمة
عدد المشاريع القائمة
قيمة المشاريع القائمة
الموارد البشرية
عدد الموظفين
عدد الموظفين السعوديين
نسبة الموظفين السعوديين

القدرات المالية
البيانات المالية
البيانات المالية آلخر سنة مالية
بيان الميزانية العمومية
النقدية ومكافئات النقدية
الحسابات مستحقة القبض
االلتزامات المتداولة
مؤشرات األداء المالية
نسبة النقدية (النقدية ومكافئات النقدية\االلتزامات المتداولة)
نسبة السيولة السريعة ((النقدية ومكافئات النقدية+الحسابات المستحقة القبض)/االلتزامات المتداولة)
المرفقات
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رقم الصفحة
 34من 34

تاريخ اإلصدار2020/11/03:

رقم النسخة :األولى

رقم الكراسة1000000118:
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